Motie “Dorpsrondjes”
Raadsvergadering 31 oktober en 3 november 2022
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, nummer 1492;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2023-2026;

overwegende dat:
- Sporten en bewegen goed is voor de gezondheid, mensen verbindt en zorgt voor ontspanning.
- Er dagelijks veel mensen een rondje wandelen of hardlopen door de dorpen.
- Er veel stukjes zijn waar het onveilig is om te lopen doordat er geen stoep/wandelpad is naast de
weg of het fietspad.
- Met het oplossen van een paar knelpunten bij onze dorpen mooie wandel & hardlooprondjes
ontstaan waar inwoners veilig kunnen sporten en bewegen.
- Dit een belangrijke opwaardering van de leefomgeving kan betekenen.
- Dit ook positieve effecten kan hebben op de recreatieve beleving van onze dorpen.

verzoekt het college:
- Bij de aanpak van verkeersknelpunten en/of het aanleggen van nieuwe routes en wegen rekening
te houden met en/of kansen te benutten die leiden tot een eenduidige en veilige wandelstructuur
rondom onze dorpen.
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Toelichting
Naast sport bij onze verenigingen, zijn er ook veel Dalfsenaren die op eigen gelegenheid sporten. ’s
Avonds zijn er veel mensen die een rondje wandelen of hardlopen door en rond een van de dorpen. Om dit
te stimuleren en om te zorgen dat mensen op een veilige manier kunnen sporten en bewegen, willen we
dat er op termijn rondjes rondom onze dorpen worden gerealiseerd. Het doel moet zijn dat er een
aaneengesloten rondje ontstaat dat veilig is en waarbij niet op de weg of het fietspad of de autoweg
gelopen hoeft te worden. Extra verlichting wordt alleen toegepast op die plekken die gevaarlijk en of
onoverzichtelijk zijn en mag niet strijdig zijn met ons beleid om donkerte in ons buitengebied te
beschermen.

